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โดยการเช่ือถือขอ้แถลงในใบค าขอเอาประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี และเพื่อเป็น
การตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระภายใตข้อ้บงัคบั เง่ือนไข และ
ข้อก าหนด ข้อตกลงคุ ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัย  บริษัทให้สัญญากับ 
ผูเ้อาประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 
หมวดท่ี 1 ค ำจ ำกดัควำม 

ถอ้ยค าและค าบรรยายซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีไดใ้ห้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกนัภยัจะถือ
เป็นความหมายเดียวกนัทั้งหมด ไม่วา่จะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในกรมธรรม์
ประกนัภยั 
กรมธรรม์ประกันภัย หมายความถึง ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตารางผลประโยชน์ เง่ือนไขและ

ขอ้ก าหนด ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ เอกสารแนบทา้ย  
ขอ้ระบุพิเศษ ขอ้รับรอง และใบสลกัหลงักรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงแห่งสัญญาประกนัภยั 

บริษัท หมายความถึง บริษทั เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ถือกรมธรรม์ประกนัภัย หมายความถึง บุคคลหรือองคก์ร ท่ีระบุช่ือเป็นผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัในตาราง

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงเป็นผูจ้ดัใหมี้การประกนัภยั เพื่อประโยชน์
ของผูเ้อาประกนัภยั 

ผู้เอำประกนัภัย หมายความถึง บุคคลท่ีระบุช่ือเป็นผูเ้อาประกนัภยัในตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี 
และ/หรือเอกสารแนบซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความคุม้ครองตาม
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัดว้ยกิจกรรม กิจการ 
หรือธุรกิจร่วมกนั 

ปีกรมธรรม์ประกนัภัย หมายความถึง ระยะเวลาหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัมีผลบงัคบั  
หรือนบัแต่วนัครบรอบปีกรมธรรมป์ระกนัภยัปีต่อๆไป 

อุบัติเหต ุ หมายความถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนั จากปัจจยัภายนอกร่างกายและ 
ท าใหเ้กิดผลท่ีผูเ้อาประกนัภยัมิไดเ้จตนาหรือมุ่งหวงั 

กำรบำดเจ็บ หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อนัเป็นผลโดยตรงจากอุบติัเหตุ  
ซ่ึงเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอ่ืน 

ควำมสูญเสีย หรือ 
ควำมเสียหำยใดๆ 

หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกายของผูเ้อาประกนัภยัโดยอุบติัเหตุ และท าให้ 
ผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา ทุพพลภาพ หรือไดรั้บ
บาดเจ็บ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆตามท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ตกลงคุม้ครอง 

ควำมรับผิดส่วนแรก หมายความถึง ความเสียหายส่วนแรกท่ีผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งรับผิดชอบเองต่อ
อุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 

แพทย์ หมายความถึง ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาไดรั้บปริญญาแพทยศ์าสตร์บณัฑิต 
ไดข้ึ้นทะเบียนอยา่งถูกตอ้งจากแพทยสภา และไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการทางการแพทย ์
หรือทางดา้นศลัยกรรม 

พยำบำล หมายความถึง ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย 
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โรงพยำบำล หมายความถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทย ์โดยสามารถ 
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและมีองคป์ระกอบทางดา้นสถานท่ีมีจ านวน
บุคลากรทางการแพทยท่ี์เพียงพอตลอดจนการจดัการใหบ้ริการท่ี
ครบถว้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีหอ้งส าหรับการผา่ตดัใหญ่และไดรั้บ
อนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมาย
สถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ 

สถำนพยำบำล 
เวชกรรม 

หมายความถึง สถานพยาบาลใดๆซ่ึงจดัใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยสามารถ 
รับผูป่้วยไวค้า้งคืนและไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนด าเนินการเป็น
สถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ 

คลนิิก หมายความถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ด าเนินการ
โดยแพทยท์ าการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉยัโรค และไม่สามารถรับ
ผูป่้วยไวค้า้งคืนได ้

มำตรฐำน 
ทำงกำรแพทย์ 

หมายความถึง หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีเป็นสากล 
และน ามาซ่ึงแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยตามความจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปจากประวติัการบาดเจ็บ การตรวจ
พบ ผลการชนัสูตร หรืออ่ืนๆ (ถา้มี) 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น 
และสมควร 

หมายความถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใชจ่้ายใดๆท่ีควรจะเป็น เม่ือเทียบกบั
การใหบ้ริการท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก 
เรียกเก็บกบัผูป่้วยทัว่ไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวช
กรรม หรือคลินิก ซ่ึงผูเ้อาประกนัภยัเขา้รับการรักษานั้น   

ควำมจ ำเป็น 
ทำงกำรแพทย์ 

หมายความถึง การบริการทางการแพทยต์่างๆท่ีมีเง่ือนไข ดงัน้ี 
(1) ตอ้งสอดคลอ้งกบัการวินิจฉยั และการรักษาตามภาวะ 

การบาดเจ็บของผูรั้บบริการ 
(2) ตอ้งมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยอ์ยา่งชดัเจนตามมาตรฐาน 

เวชปฏิบติัปัจจุบนั 
(3) ตอ้งมิใช่เพื่อความสะดวกของผูรั้บบริการ หรือของครอบครัว

ผูรั้บบริการ หรือของผูใ้หบ้ริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ 
(4) ตอ้งเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผูป่้วยท่ี

เหมาะสม ตามความจ าเป็นของภาวะการบาดเจ็บของ
ผูรั้บบริการนั้นๆ 

กำรก่อกำรร้ำย หมายความถึง การกระท าซ่ึงใชก้ าลงัหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดย
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระท าเพียงล าพงั การ
กระท าการแทน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัองคก์รใด หรือรัฐบาลใด ซ่ึง
กระท าเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลทัธินิยมหรือจุดประสงคท่ี์
คลา้ยคลึงกนั รวมทั้งเพื่อตอ้งการส่งผลใหรั้ฐบาลและ/หรือ
สาธารณชน หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสาธารณชนตกอยูใ่นภาวะต่ืน
ตระหนกหวาดกลวั 
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หมวดท่ี 2   เงื่อนไข และข้อก ำหนดท่ัวไป 
 
1. สัญญำประกนัภัย 

สัญญาประกันภัยน้ี เกิดขึ้ นจากการท่ีบริษัทเช่ือถือข้อแถลงของผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ 
ผู ้เอาประกันภัยในใบค าขอเอาประกันภัย  และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่ีผู ้ถือกรมธรรม์ประกันภัยหรือ 
ผูเ้อาประกนัภยัลงลายมือช่ือให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในการตกลงรับประกนัภยัตามสัญญาประกนัภยั บริษทัจึงไดอ้อก
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไวใ้ห ้

ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัรู้อยูแ่ลว้ แต่แถลงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ในขอ้แถลง
ตามวรรคหน่ึง หรือรู้อยู่แลว้ในขอ้ความจริงใดแต่ปกปิดขอ้ความจริงนั้นไวโ้ดยไม่แจ้งให้บริษทัทราบ ซ่ึงถ้า
บริษัททราบข้อความจริงนั้ นๆอาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบ้ียประกันภัยสูงขึ้ นหรือบอกปัดไม่ยอมท า 
สัญญาประกนัภยัน้ีจะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัมีสิทธิบอก
ลา้งสัญญาประกนัภยัได ้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากท่ีผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือ 
ผูเ้อาประกนัภยัไดแ้ถลงไวใ้นเอกสารตามวรรคหน่ึง 
 
2. ควำมสมบูรณ์แห่งสัญญำประกนัภัยและกำรเปลีย่นแปลงข้อควำมในสัญญำประกนัภัย 

กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี รวมทั้งขอ้ตกลงคุม้ครองและเอกสารแนบทา้ย ประกอบกนัเป็นสัญญาประกนัภยั 
การเปล่ียนแปลงข้อความใดๆในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษทั และได้บันทึกไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยัน้ี หรือในเอกสารแนบทา้ยแลว้จึงจะสมบูรณ์ 
 
3. กำรแจ้งอุบัติเหต ุ

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
จะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบถึงการบาดเจ็บโดยไม่ชกัชา้ ในกรณีท่ีมีการเสียชีวิตตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบทนัที  เวน้
แต่จะพิสูจน์ไดว้่ามีเหตุจ าเป็นอนัสมควรจึงไม่อาจแจง้ให้บริษทัทราบดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ได้ แต่ไดแ้จง้
โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
 
4. กำรเรียกร้องและกำรส่งหลกัฐำนควำมเสียหำย 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัย  ผูเ้อาประกันภัย ผูรั้บประโยชน์ หรือ
ตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี จะตอ้งส่งหลกัฐานตามท่ีบริษทัตอ้งการตามความจ าเป็นใหแ้ก่บริษทัโดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเน่ืองจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้
ภายใน 30 วนันับแต่วนัเสียชีวิต หรือวนัท่ีเร่ิมเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างอ่ืน 
ให้ส่งหลกัฐานภายใน 180 วนั นับแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในก าหนดดงักล่าวไม่ท าให้สิทธิ
การเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถเรียกร้องไดภ้ายในก าหนด  และไดท้ าการ
เรียกร้องโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะกระท าไดแ้ลว้ 
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5.   กำรตรวจทำงกำรแพทย์ 
บริษทัมีสิทธิตรวจสอบประวติัการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผูเ้อาประกนัภยัเท่าท่ีจ าเป็น

กับการประกันภัยน้ี และมีสิทธิท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและไม่เป็นการขดัต่อกฎหมาย  
โดยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
6. กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน 

บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 20 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงความสูญเสียหรือ
เสียหายท่ีครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ โดยค่าสินไหมทดแทนส าหรับการเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บประโยชน์ 
ส่วนค่าสินไหมทดแทนอยา่งอ่ืนจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยั  

ในกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษทัชดใช้ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวขา้งตน้
ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจขยายออกไปอีกไดต้ามความ
จ าเป็น แต่ทั้งน้ีจะไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้  

หากบริษทัไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แลว้เสร็จ ภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ บริษทัจะรับผิด
ชดใชด้อกเบ้ียใหอี้กในอตัราร้อยละ 15 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย ทั้งน้ีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ 

 
7. ผู้รับประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 

ผู ้เอาประกันภัยสามารถระบุผู ้รับประโยชน์ได้  เม่ือผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต  บริษัทจะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ใดๆภายใตข้อ้ก าหนดกรมธรรม์ประกันภยัให้แก่ผูรั้บประโยชน์ตามท่ีระบุนั้น หากมิได้ระบุช่ือ 
ผูรั้บประโยชน์ บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยระบุช่ือผูรั้บประโยชน์เพียงคนเดียว และผูรั้บประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อน 
ผูเ้อาประกันภัยหรือพร้อมกับผูเ้อาประกันภัย ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการ
เปล่ียนตวัผูรั้บประโยชน์ หากผูเ้อาประกันภยัมิไดแ้จง้หรือไม่สามารถแจง้ให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ใหแ้ก่กองมรดกของผูเ้อาประกนัภยั 

ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัระบุช่ือผูรั้บประโยชน์มากกว่าหน่ึงคนและผูรั้บประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อน 
ผูเ้อาประกนัภยัหรือพร้อมกบัผูเ้อาประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบเป็นหนงัสือถึงการเปล่ียนตวั
ผูรั้บประโยชน์นั้น หรือแจง้เปล่ียนแปลงการรับประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ หากผูเ้อาประกนัภยัมิได้
แจ้งหรือไม่สามารถแจ้งให้บริษทัทราบถึงการเปล่ียนตัวผูรั้บประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น  เม่ือผูเ้อาประกันภัย
เสียชีวิต บริษทัจะจ่ายเงินผลประโยชน์ส่วนของผูรั้บประโยชน์รายท่ีเสียชีวิตให้แก่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเหลืออยู่คน
ละเท่าๆกนั 
 
8. กำรเปลีย่นอำชีพ 

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บบาดเจ็บในขณะท่ีกระท าการโดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอ่ืนท่ีมีการเส่ียงอนัตราย
มากกว่าอาชีพท่ีได้แจ้งไวแ้ต่เดิม  บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เป็นจ านวนเงินเท่าท่ีเบ้ียประกันภยัท่ีได ้
รับช าระแลว้ส าหรับอาชีพเดิมและจะซ้ือความคุม้ครองส าหรับอาชีพใหม่ได ้

ถา้ผูเ้อาประกนัภยัเปล่ียนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอ่ืนซ่ึงบริษทัก าหนดไวว้า่เป็นอาชีพท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ย
กว่าอาชีพประเภทท่ีแจง้ไวก้บับริษทั บริษทัจะลดเบ้ียประกนัภยัลงและจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้ตามส่วน นับแต่
วนัท่ีบริษทัไดรั้บหลกัฐานแสดงการเปล่ียนอาชีพแลว้ 

 



 

หนา้ท่ี   5 

9. ผลประโยชน์ควำมคุ้มครอง กรณีเพิม่/ลดจ ำนวนผู้เอำประกนัภัยระหว่ำงปีกรมธรรม์ประกนัภัย 
ในกรณีท่ีผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัแจง้จ านวนและรายช่ือผูเ้อาประกนัภยัเพิ่ม/ลดในระหวา่งปีกรมธรรม์

ประกนัภยั บริษทัจะปรับปรุงเบ้ียประกนัภยัให้เป็นไปตามสัดส่วนของระยะเวลาท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง หรือ
ตามสัดส่วนของระยะเวลาความคุม้ครองท่ีเหลืออยู ่
 
10. กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภัย 

10.1 บริษทัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดด้ว้ยการส่งหนงัสือบอกกล่าวล่วงหนา้ ไม่นอ้ย
กว่า 15 วนัโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนถึงผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั ตามท่ีอยู่คร้ังสุดทา้ยท่ี
แจง้ใหบ้ริษทัทราบ ในกรณีน้ีบริษทัจะคืนเบ้ียประกนัภยัให้แก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยั โดย
หกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 

10.2 ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูเ้อาประกนัภยัจะบอกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีไดโ้ดยแจง้
ให้บริษทัทราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิไดรั้บเบ้ียประกนัภยัคืน หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ี
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับน้ีได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบ้ียประกันภัยระยะสั้ นตามตารางท่ีระบุไว้
ดงัต่อไปน้ี 

ตำรำงอตัรำเบีย้ประกนัภัยระยะส้ัน 

ระยะเวลาประกนัภยั (ไม่เกิน/เดือน) ร้อยละของเบ้ียประกนัภยัเตม็ปี 
1 15 
2 25 
3 35 
4 45 
5 55 
6 65 
7 75 
8 80 
9 85 

10 90 
11 95 
12 100 

 
 
11. กำรส้ินสุดของสัญญำประกนัภัยโดยอตัโนมัติ 

การประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ีจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเม่ือผูเ้อาประกนัภยัถูกจองจ าอยูใ่น
เรือนจ าหรือทัณฑสถาน ซ่ึงบริษทัจะคืนเบ้ียประกันภัยให้แก่ผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผูเ้อาประกันภัย  
โดยหกัเบ้ียประกนัภยัส าหรับระยะเวลาท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัน้ีไดใ้ชบ้งัคบัมาแลว้ออกตามส่วน 
12.   กำรระงับข้อพพิำทโดยอนุญำโตตุลำกำร 
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ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้ขดัแยง้ หรือขอ้เรียกร้องใดๆภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกบับริษทั และหากผูมี้สิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติขอ้พิพาทนั้น 
โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษทัตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบ
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) วา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ 

 
13.    เงื่อนไขบังคับก่อน 

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยน้ี เวน้แต่ผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือตวัแทนของบุคคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี ไดป้ฏิบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามสัญญาประกนัภยัและเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
 
หมวดท่ี 3   ข้อยกเว้นท่ัวไป 

กำรประกนัภัยนีไ้ม่คุ้มครอง 

1. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ อนัเกดิจำก หรือสืบเน่ืองจำกสำเหตุดังต่อไปนี ้
1.1 กำรกระท ำของผู้เอำประกันภัยขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ สำรเสพติด หรือยำเสพติดให้โทษจนไม่

สำมำรถครองสติได้ 
           ค ำว่ำ “ขณะอยู่ภำยใต้ฤทธิ์สุรำ” นั้น ในกรณีท่ีมีกำรตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลอืดตั้งแต่ 150 มิลลกิรัมเปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
1.2 กำรฆ่ำตัวตำย พยำยำมฆ่ำตัวตำย หรือกำรท ำร้ำยร่ำงกำยตนเอง 
1.3 กำรได้รับเชื้อโรค  ปรสิต เว้นแต่กำรติดเชื้อโรค  หรือบำดทะยัก หรือโรคกลัวน ้ำ ซ่ึงเกิดจำก

บำดแผลท่ีได้รับมำจำกอุบัติเหตุ 
1.4 กำรรักษำทำงเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ท่ีจ ำเป็นจะต้องกระท ำ เนื่องจำกได้รับบำดเจ็บซ่ึง

ได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ และได้กระท ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในกรมธรรม์
ประกนัภัย 

1.5 กำรแท้งลูก 
1.6 กำรรักษำฟันหรือกำรรักษำรำกฟัน  เว้นแต่กำรรักษำท่ีได้เกิดขึ้นภำยใน  7 วันนับจำกวัน 

เกดิอุบัติเหต ุ
1.7 กำรเปลีย่นหรือใส่ฟันปลอม กำรครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ 
1.8 อำหำรเป็นพษิ 
1.9 กำรปวดหลัง อันมีสำเหตุมำจำก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสำท  (Disc 

herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเส่ือม (Degenerative disc 
disease) กระดูกสันหลังเส่ือม (Spondylosis) และภำวะท่ีมีรอยแตก (Defect) หรือพยำธิสภำพท่ีกระดูกสันหลัง
ส่วน  Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีกำรแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน  (Dislocation) ของ
กระดูกสันหลงัอนัเน่ืองมำจำกอุบัติเหตุ 
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1.10 สงครำม กำรรุกรำน กำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยของศัตรูต่ำงชำติ หรือกำรกระท ำท่ีมุ่งร้ำยคล้ำยสงครำม
ไม่ว่ำจะได้มีกำรประกำศสงครำมหรือไม่ก็ตำม หรือสงครำมกลำงเมือง ซ่ึงหมำยถึงสงครำมระหว่ำงชนท่ีอำศัย
อยู่ในประเทศเดียวกนั กำรแข็งข้อ กำรกบฎ 

1.11   กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน 
1.12   กำรท่ีประชำชนก่อควำมวุ่นวำยถึงขนำดลุกฮือต่อต้ำนรัฐบำล กำรปฎิวัติ กำรรัฐประหำร กำร

ประกำศกฎอยักำรศึก หรือเหตุกำรณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีกำรประกำศหรือคงไว้ซ่ึงกฎอยักำรศึก 
1.13  กำรก่อกำรร้ำย 
1.14  กำรแผ่รังสี หรือกำรแพร่กัมมันตภำพรังสีจำกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจำกกำกนิวเคลียร์ใดๆอัน

เนื่องมำจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลงินิวเคลียร์ และจำกกรรมวิธีใดๆแห่งกำรแตกแยกตัวทำงนิวเคลยีร์ซ่ึงด ำเนิน
ติดต่อไปด้วยตัวเอง 

1.15   กำรระเบิดของกัมมันตภำพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรำย อื่นใดท่ีอำจ
เกดิกำรระเบิดในกระบวนกำรนิวเคลยีร์ได้ 

1.16  กำรทิง้ กำรกระจำย กำรปล่อย กำรร่ัวซึม กำรย้ำยท่ี กำรร่ัวไหล กำรปนเป้ือน หรือกำรระเบิดของ
วัตถุ ก๊ำซ หรือสำรอนัตรำยทำงชีวภำพ หรือทำงชีวเคมี หรือทำงเคมี ไม่ว่ำจะเป็นผลโดยตรง หรือไม่กต็ำม 

1.17  อำวุธนิวเคลยีร์ อำวุธเคมี อำวุธชีวภำพ อำวุธชีวเคมี อำวุธกมัมันตรังสี อำวุธแม่เหลก็ไฟฟ้ำใดๆ 
 
 
2. ควำมสูญเสีย หรือควำมเสียหำยใดๆ ท่ีเกดิขึน้ในเวลำต่อไปนี ้(เว้นแต่จะได้มีกำรขยำยควำมคุ้มครอง  

และมีกำรออกเอกสำรแนบท้ำยเพือ่ขยำยควำมคุ้มครองดังกล่ำว) 
2.1 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้ำ แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย 

แข่งสเกต็ ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่กำรโดดร่มเพือ่รักษำชีวิต) ขณะก ำลงัขึน้หรือก ำลงัลงหรือโดยสำรอยู่ในบอลลูน 
หรือเคร่ืองร่อน เล่นบันจีจ้ั๊มพ์ ด ำน ้ำท่ีต้องใช้ถังอำกำศและเคร่ืองช่วยหำยใจใต้น ้ำ 

2.2 ขณะท่ีผู้เอำประกนัภัยขับขี ่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 
2.3 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยก ำลังขึ้นหรือก ำลังลง หรือโดยสำรอยู่ในอำกำศยำนท่ีมิได้จดทะเบียนเพื่อ

บรรทุกผู้โดยสำร และมิได้ประกอบกำรโดยสำยกำรบินพำณิชย์ 
2.4 ขณะท่ีผู้เอำประกนัภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้ำที่เป็นพนักงำนประจ ำอำกำศยำนใดๆ 
2.5 ขณะท่ีผู้เอำประกนัภัยเข้ำร่วมทะเลำะวิวำทหรือมีส่วนย่ัวยุให้เกดิกำรทะเลำะวิวำท 
2.6 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยก่ออำชญำกรรมท่ีมีควำมผิดสถำนหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนี

กำรจับกุม 
2.7 ขณะท่ีผู้เอำประกันภัยปฏิบัติหน้ำท่ีเป็น ทหำร ต ำรวจ หรืออำสำสมัคร และเข้ำปฏิบัติกำรใน

สงครำม หรือปรำบปรำม แต่หำกกำรเข้ำปฏิบัติกำรนั้นเกิน 30 วัน บริษัทจะคืนเบีย้ประกันภัยตั้งแต่ระยะเวลำท่ี
เข้ำปฏิบัติกำรสงครำม หรือปรำบปรำมนั้น จนถึงวันส้ินสุดกำรปฏิบัติกำรน้ัน ส่วนหลังจำกนั้นให้กรมธรรม์
ประกนัภัยมีผลบังคับต่อไปจนส้ินสุดระยะเวลำประกนัภัยท่ีก ำหนดไว้ในตำรำงกรมธรรม์ประกนัภัย 
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หมวดท่ี 4   ข้อตกลงคุ้มครอง 

ภายใตข้อ้บงัคบั ขอ้ตกลงคุม้ครอง ขอ้ยกเวน้ ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และเอกสารแนบทา้ยแห่งกรมธรรม์
ประกนัภยั และเพื่อเป็นการตอบแทนเบ้ียประกนัภยัท่ีผูเ้อาประกนัภยัตอ้งช าระ บริษทัตกลงจะให้ความคุม้ครอง 
ดงัต่อไปน้ี 
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ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรับฟังเสียง กำรพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวร 

MGI 2 
ค ำนิยำม 
กำรสูญเสียอวัยวะ หมายความถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้ งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง  
การสูญเสียสมรรถภาพในการใชง้านของอวยัวะดงักล่าวขา้งตน้โดยส้ินเชิง และมีขอ้บ่งช้ีทางการแพทยช์ดัเจนว่า
ไม่สามารถกลบัมาใชง้านไดอี้กตลอดไป 
กำรสูญเสียสำยตำ หมายความถึง ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาใหห้ายไดต้ลอดไป 
ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆในอาชีพ
ประจ า และอาชีพอ่ืนๆไดโ้ดยส้ินเชิงตลอดไป  
ทุพพลภำพถำวรบำงส่วน หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าท่ีการงานใดๆในอาชีพ
ประจ าตามปกติไดต้ลอดไป แต่ท างานอ่ืนเพื่อสินจา้งได ้
 
ควำมคุ้มครอง 

การประกันภัยน้ีคุ ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของ 
ผู ้เอาประกันภัย  โดยอุบัติเหตุและท าให้ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ  สายตา การรับฟังเสียง  
การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือการบาดเจ็บท่ีไดรั้บท า
ให้ผูเ้อาประกันภยัตอ้งรักษาตวัติดต่อกันในฐานะผูป่้วยในในโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาลเวชกรรม และ
เสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเม่ือใดก็ดี บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให ้ดงัน้ี 

1 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการเสียชีวิต 
2 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง และการ

ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงนั้นไดเ้ป็นไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 
12 เดือน นบัแต่วนัท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือมีขอ้บ่งช้ีทาง
การแพทยช์ดัเจนวา่ผูเ้อาประกนัภยัตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง 

3 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือสองขา้งตั้งแต่ขอ้มือ หรือเทา้สองขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
หรือสายตาสองขา้ง 

4 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ 
ขอ้เทา้ 

5 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ และสายตาหน่ึงขา้ง 
6 100% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ และสายตาหน่ึงขา้ง 
7 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับมือหน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้มือ  
8 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับเทา้หน่ึงขา้งตั้งแต่ขอ้เทา้ 
9 60% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับสายตาหน่ึงขา้ง 

10 50% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกสองขา้งหรือเป็นใบ ้
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11 15% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับหูหนวกหน่ึงขา้ง 
12 25% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่มือ (ทั้งสองขอ้) 
13 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่มือ (หน่ึงขอ้) 
14 10% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสามขอ้) 
15  8% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (ทั้งสองขอ้) 
16  4% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวช้ี (หน่ึงขอ้) 
17  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวอ่ืนๆแต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่สองขอ้)  

นอกจากน้ิวหวัแม่มือและน้ิวช้ี 
18  5% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวหัวแม่เทา้ 
19  1% ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ส าหรับน้ิวเทา้อ่ืนๆแต่ละน้ิว (ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงขอ้)  

นอกจากน้ิวหวัแม่เทา้ 
บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้น้ีเพียงรายการท่ีสูงสุดรายการเดียวเท่านั้น เวน้แต่กรณีท่ีมีการ

สูญเสียน้ิวมือหรือน้ิวเทา้โดยถาวรส้ินเชิงตามรายการท่ี 12 ถึง 19 และไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม
รายการใดรายการหน่ึงในรายการท่ี 1 ถึง 9 ได ้บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามความสูญเสียท่ีแทจ้ริงใน
แต่ละรายการรวมกนัแต่ไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ในกรณีทุพพลภาพถาวรบางส่วนซ่ึงไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดไวต้ามรายการท่ี 2 
ถึง 19 ไดแ้ละไม่ใช่เป็นการสูญเสียสมรรถภาพในการลิ้มรส หรือดมกล่ิน บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหต้าม
ความเห็นของแพทย์ของบริษัท แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรม์
ประกนัภยั 

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับผลท่ีเกิดขึ้นตามขอ้ตกลงคุม้ครองน้ี
รวมกนัไม่เกินจ านวนเงินดงัระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั หากบริษทัจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามขอ้ตกลง
คุม้ครองน้ียงัไม่เต็มจ านวนเงินเอาประกนัภยั บริษทัจะยงัคงให้ความคุม้ครองจนส้ินสุดระยะเวลาเอาประกนัภยั
เท่ากบัจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีเหลืออยูเ่ท่านั้น 
 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิต 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์ จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั ภายใน 30 วนั 
นบัจากวนัท่ีผูเ้อาประกนัภยัเสียชีวิตโดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบมรณบตัร 
3. ส าเนารายงานชนัสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดีหรือหน่วยงานท่ีออกรายงาน 
4. ส าเนาบนัทึกประจ าวนัของต ารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจา้ของคดี 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นประทบั “ตาย” ของผูเ้อาประกนัภยั 
6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์   
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กำรเรียกร้องผลประโยชน์ทุพพลภำพถำวร กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำ กำรรรับฟังเสียง หรือกำรพูดออกเสียง 

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีแพทยล์งความเห็นวา่ทุพพลภาพถาวร การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ
การพดูออกเสียง โดยค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ยืนยนัการทุพพลภาพถาวร การสูญเสียอวยัวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือ การพูด

ออกเสียง 
การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 
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ข้อตกลงคุ้มครอง 
ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล 

MGI 4 

ค ำนิยำม 
ค่ำห้องส ำหรับผู้ป่วยใน หมายความถึง ค่าห้องพักผู ้ป่วย ค่าอาหารผูป่้วย  ค่าบริการพยาบาล  และ

ค่าบริการในโรงพยาบาล ท่ีโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมจดัใหใ้นแต่ละวนั 
ผู้ป่วยใน หมายความถึง ผูท่ี้จ าเป็นต้องเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน โดยไดรั้บการวินิจฉัยและค าแนะน าจากแพทย์
ตามขอ้บ่งช้ีซ่ึงเป็นมาตรฐานทางการแพทย ์และในระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการรักษาการบาดเจ็บนั้นๆและ
ใหร้วมถึงกรณีรับตวัไวเ้ป็นผูป่้วยในแลว้ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชัว่โมง 

แพทย์ทำงเลือก หมายความถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกนัโรคดว้ยวิธีการแพทย์
แผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นไทย การแพทยแ์ผนจีน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีมิใช่การแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
 
ควำมคุ้มครอง 

ถา้การบาดเจ็บท่ีได้รับท าให้ผูเ้อาประกันภยัตอ้งรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการ
พยาบาลโดยพยาบาล ซ่ึงเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วนัท่ีเกิดอุบัติเหตุ บริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ส าหรับ ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและสมควร ซ่ึงเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจ าเป็นทางการแพทย์และ
มาตรฐานทางการแพทย  ์ส าหรับค่าห้องส าหรับผูป่้วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล  และค่าการ
พยาบาลให้ตามจ านวนเงินท่ีจ่ายจริง ทั้งน้ีไม่เกินจ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีระบุไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั
หกัดว้ยความรับผิดส่วนแรก (ถา้มี) 

แต่หากผู ้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ  หรือสวัสดิการอ่ืนใด  หรือจากการ
ประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ บริษทัจะรับผิดชอบเพียงจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนท่ีขาดเท่านั้น 
 
กำรเรียกร้องผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล  

ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้อาประกนัภยั หรือผูรั้บประโยชน์จะตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีให้แก่บริษทั
ภายใน 30 วนั นับจากวนัท่ีออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวนัท่ีรับการรักษาจากคลินิก โดย
ค่าใชจ่้ายของตนเอง 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนท่ีก าหนดโดยบริษทั 
2. ใบรายงานแพทยท่ี์ระบุอาการส าคญั ผลการวินิจฉยั และการรักษา 
3. ใบเสร็จรับเงินตน้ฉบบัท่ีแสดงรายการค่าใชจ่้าย หรือใบสรุปปิดหนา้งบกบัใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษทัจะคืนต้นฉบับ

ใบเสร็จท่ีรับรองยอดเงินท่ีจ่ายไป เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยัไปเรียกร้องส่วนท่ีขาดจากผูรั้บประกนัภยัรายอ่ืน แต่
หากผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บการชดใชจ้ากสวสัดิการของรัฐ หรือสวสัดิการอ่ืนใด หรือจากการประกนัภยัอ่ืนมาแลว้ 
ให้ผูเ้อาประกันภยัส่งส าเนาใบเสร็จท่ีมีการรับรองยอดเงินท่ีจ่ายจากสวสัดิการของรัฐ  หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เรียกร้องส่วนท่ีขาดจากบริษทั  
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การไม่ส่งหลกัฐานภายในระยะเวลาดงักล่าว ไม่ท าให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้

วา่มีเหตุอนัสมควรท่ีไม่สามารถส่งหลกัฐานดงักล่าวได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ไดส่้งโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
กระท าไดแ้ลว้ 
 
กำรรักษำนอกประเทศไทย  

การรักษาพยาบาลเน่ืองจากการบาดเจ็บตามความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกันภยัน้ี บริษทัจะจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตามวันท่ี ท่ีระบุไว้ในใบเสร็จ รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาล 
 
ข้อจ ำกดั 

1. ค่าหอ้งส าหรับผูป่้วยใน จ ากดัไม่เกิน วนัละ ...... บาท  
    ทั้ งน้ีข้อจ ากัดน้ีไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผูป่้วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทาง

การแพทย ์
2. ไม่คุม้ครอง ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค ้ายนัต่างๆ (ยกเวน้ไมค้  ้ายนั) รถเข็นผูป่้วย อวยัวะเทียม

ภายนอกร่างกาย แพทยท์างเลือก (Alternative medicine) การฝังเขม็  
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เอกสำรแนบท้ำยกำรขยำยควำมคุ้มครองกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ 

รหัสบริษัท MGE 1 
ใชเ้ฉพาะเป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม เอม็ เอส ไอ จี แคร์ 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี               เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี               วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั 
ช่ือผูรั้บประโยชน์    ความสัมพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั: 
ระยะเวลามีผลบงัคบั :               เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา                    ส้ินสุดวนัท่ี                เวลา 16.30 น. 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั                              บาท 
เบ้ียประกนัภยั                                   อากรแสตมป์                        ภาษี                           รวม                           บาท 
 
ควำมคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่ากรมธรรมป์ระกนัภยัประกนัภยัน้ี ไดข้ยายไปคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆอนัเกิดจาก หรือสืบเน่ือง หรือเกิดขึ้นในขณะขบัขี่หรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์ตามจ านวนเงินเอาประกนัภยั
ท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบทา้ย และ/หรือ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

ถา้ข้อความในเอกสารแนบท้ายน้ีขัดหรือแยง้กับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
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เอกสำรแนบท้ำยกำรเพิม่เติมผลประโยชน์จำกอุบัติเหตุในขณะโดยสำรยำนขนส่งสำธำรณะ 

รหัสบริษัท MGE 7 
ใชเ้ฉพาะเป็นเอกสารแนบทา้ยกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบติัเหตุกลุ่ม เอม็ เอส ไอ จี แคร์ 
เอกสารแนบทา้ยเลขท่ี               เป็นส่วนหน่ึงของกรมธรรมป์ระกนัภยัเลขท่ี               วนัท าเอกสาร 
ช่ือผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ช่ือผูเ้อาประกนัภยั 
ช่ือผูรั้บประโยชน์    ความสัมพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั: 
ระยะเวลามีผลบงัคบั :               เร่ิมตน้วนัท่ี                  เวลา                    ส้ินสุดวนัท่ี                เวลา 16.30 น. 
จ านวนเงินเอาประกนัภยั                              บาท 
เบ้ียประกนัภยั                                   อากรแสตมป์                        ภาษี                           รวม                           บาท 

 
ค ำจ ำกดัควำม 
ยำนขนส่งสำธำรณะ   หมายความถึง   ยานพาหนะทางบก ทางน ้ า หรือทางอากาศ ซ่ึงขับขี่โดยผูข้ ับขี่ ท่ีมี
ใบอนุญาตและด าเนินการโดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินการขนส่งผูโ้ดยสารท่ีช าระค่าโดยสารและมี
ก าหนดการปฏิบติังานตามเส้นทางและตารางประจ า 
 
ควำมคุ้มครอง 

เป็นท่ีตกลงกนัว่ากรมธรรม์ประกนัภยัน้ี ไดเ้พิ่มเติมผลประโยชน์ส าหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย
ใดๆอนัเกิดจาก หรือสืบเน่ืองจาก หรือเกิดขึ้นในขณะก าลงัขึ้นหรือก าลงัลง หรืออยู่ในยานขนส่งสาธารณะในฐานะ
ผูโ้ดยสารท่ีช าระค่าโดยสาร โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมตามจ านวนเงินเอาประกันภัยท่ีระบุไวใ้น
เอกสารแนบทา้ย และ/หรือ ตารางกรมธรรมป์ระกนัภยัเท่านั้น 
 

ถา้ขอ้ความในเอกสารแนบทา้ยน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในกรมธรรมป์ระกนัภยัใหใ้ชข้อ้ความใน
เอกสารแนบทา้ยน้ีแทน 

ส่วนเง่ือนไขสัญญาประกนัภยัและขอ้ยกเวน้อ่ืนๆ ในกรมธรรมป์ระกนัภยัคงใชบ้งัคบัตามเดิม 
 


